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Regionálne aspekty rozmiestnenia nákupných centier 

Prof. RNDr. Oto Hudec, CSc; Ing. Jozef Martiniak  

Abstrakt 

Optimálnym umiestnením obchodných centier a ich spádovými oblasťami sa zaoberali viacerí 

autori. Zvyčajne boli metódy získavania dát zaloţené na empirickom anketovom výskume, 

alebo priestorových ekonometrických modeloch. V našom výskume sme sa zamerali na 

analýzu spádových oblastí obchodných centier v Bratislave a v Košiciach podľa menej 

tradičného ukazovateľa: štátnych poznávacích značiek áut prítomných na parkovisku pred 

jednotlivými obchodnými centrami, s cieľom určiť indexy spádovej oblasti. Index spádovej 

oblasti definujeme ako priemernú vzdialenosť, ktorú návštevník autom prekonáva, aby 

navštívil mesto/obchodné centrum. V príspevku analyzujeme vzájomný vzťah medzi počtom 

návštev z okresného mesta a vzdialenosťou od obchodného centra. Preukázala sa očakávaná 

väčšia spádová oblasť Bratislavy v porovnaní s Košicami, miera poklesu návštevníkov so 

vzdialenosťou je na podobnej úrovni.  

Kľúčové slová  

spádová oblasť, gravitačný model, obchodné centrá 

Summary 

An optimum location and gravitation area of shopping centres have been a subject of study 

of several authors from different fields of research. Traditionally, the methods of data 

gathering are based on empirical interview research or spatial econometric models. In our 

approach, the analysis of gravitation area of shopping centres in Bratislava and Košice is 

done via analysis of the less traditional indicator - registration numbers of parked vehicles 

and their residential belonging to a district. The gravitation index for each shopping centre is 

introduced as the average distance, which is driven by the visitor to visiting the shopping 

centre. As expected according to Rilley gravitation law, the gravitation index is higher for the 

larger city of Bratislava and its shopping centres in comparison to city of Košice, although the 

decline rate of number of visitors according to distance is similar.  

Key words 

gravitation area, gravity model, shopping centres 

Úvod 

Téma optimálneho umiestnenia obchodného centra vzhľadom na ekonomické, krajinné, či 

sociálne kritériá sa opiera uţ o práce W. J. Reillyho (1929). Známy je jeho postulát podobný 

Newtonovmu gravitačnému zákonu, ţe väčšie mestá majú uţ svojou veľkosťou väčšiu 

spádovú oblasť rezidentov ako menšie mestá. Gravitačný zákon aplikovaný na umiestnenie 

dvoch miest (Reilley 1929) môţem voľne formulovať tak, ţe obchodné centrá dvoch miest A, 

B priťahujú dopyt rezidentov z tretieho mesta priamo úmerne počtu obyvateľov  týchto 

dvoch miest a nepriamo úmerne štvorcu ich vzdialeností od tretieho mesta, čo vieme vyjadriť 

pomocou vzorca:  
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pričom Ra, Rb predstavujú dopyt ktorý z tretieho mesta získa mesto A (B), Pa (Pb) je počet 

obyvateľov mesta A (B) a Da, Db sú vzdialenosti mesta A (B) od tretieho mesta. Tento 

prístup bol odvodený z fyzikálneho gravitačného zákona a predpokladal ideálne obmedzujúce 

podmienky a prirodzene nie je ho moţné priamo aplikovať na spoločenskovednú oblasť, 

keďţe existuje veľa ďalších faktorov, ovplyvňujúcich dopyt a mobilitu za maloobchodným 

nákupom - lepšia propagácia centra, marketing, atď. (Eppli, Shiklling, 1996). Ak prejdeme od 

umiestnenia miest pre odhadovanie maloobchodného dopytu ku obchodným centrám, 

prirodzene na dôleţitosti získava aj konkrétne umiestnenie obchodného centra v rámci 

aglomerácie, v strede, blízkosti alebo mimo obytnej zóny (Lee, Pace 2005).  

V literatúre existuje viacero štúdií overujúcich gravitáciu, resp. plochu spádovej oblasti miest 

či obchodných centier (Brown 1992, Wagner 1974, Huff 1964, Converse 1949). Zvyčajne sú 

metódy zaloţené na empirickom anketovom výskume, alebo priestorových ekonometrických 

modeloch (Maryáš 1983). Napriek tomu, ţe Reillyho gravitačný model nie je praktickým 

výpočtovým nástrojom, ako ideové východisko má svoj prirodzený význam. Aj v súčasnosti je 

vyuţitie Reillyho modelu moţné, napriek všetkým výhradám (Halás, Klapka, 2010). 

Špecificky pre väčšie obchodné centrá môţeme testovať metódu podľa poznávacích značiek 

automobilov stojacich na zákazníckych parkoviskách, ktorá dáva zaujímavé výsledky 

z hľadiska odhadu veľkosti spádovej oblasti mesta aj jeho obchodných centier. Pod 

spádovou oblasťou vo všeobecnosti rozumieme územie vymedzené polomerom kruhu,  ako 

vzdialenosť od nákupného centra k miestu, z ktorého je zákazník stále ochotný cestovať. 

V praktickej rovine, väčšina developerských spoločností určuje spádovú oblasť ako plochu, 

z ktorej sa dá dostať do centra do 30 resp. 60 minút jazdy autom. 

Cieľom článku nie je určiť presné hranice spádovej oblasti miest alebo obchodných centier – 

aj z nasledujúceho prieskumu je zrejmé, ţe z jedného okresu cestujú rezidenti za nákupmi  

do viacerých miest. Nadväzujúc na doterajšie výskumy v tejto oblasti sa zameriavame na 

analýzu spádových oblastí jednotlivých obchodných centier v Bratislave a v Košiciach podľa 

štátnych poznávacích značiek áut prítomných na parkovisku pred jednotlivými obchodnými 

centrami a určíme index spádovej oblasti pre kaţdé obchodné centrum ako priemernú 

vzdialenosť váţenú počtom áut kaţdého okresu pri obchodnom centre. Na Slovensku majú 

poznávacie značky jednoznačné kódovanie podľa okresov a priradenie okresu k značke je 

jednoznačné. Prirodzene, pri tejto metóde nie je moţné brať do úvahy trţby. Index spádovej 

oblasti ako ukazovateľ vyjadruje priemernú vzdialenosť, ktorú musel  návštevník prekonať, 

aby navštívil mesto/obchodné centrum.  

1 Metodológia výskumu 

V  analýze bolo potrebné zváţiť obmedzujúce predpoklady pre skúmanie:  

1. Predpokladáme, ţe zákazník so štátnou poznávacou značkou z konkrétneho okresu je 

aj rezidentom  z toho istého okresu. 

2. Predpokladáme, ţe návštevníci centra, ktorí zaparkovali svoje auto na parkovisku 

nákupného centra, sú aj jeho zákazníkmi. 

3. Predpokladáme, ţe návštevník jazdiaci na vozidle so štátnou poznávacou značkou 

ľubovoľného okresu má aj trvalé bydlisko v tomto okrese  

4. V modeli uvaţujeme len tých návštevníkov obchodného centra, ktorí sa privezú autom 

(neberieme do úvahy dopravu pešo, miestnou hromadnou dopravou a pod.). Tento 
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predpoklad je prirodzene dosť obmedzujúci, na druhej strane sa zaoberáme hlavne 

návštevnosťou z iných okresov a tam je pravdepodobnosť dopravy automobilom 

vysoká. Podobne, centrom záujmu výskumu sú najmä obchodné centrá mimo 

obývaných zón, kam sa zákazníci prevaţne dopravujú automobilovou dopravou.  

5. Vzdialenosti medzi okresmi sú vzdialenosťami medzi stredmi okresných miest, 

rovnako vzdialenosť k obchodným centrám sa nahrádza vzdialenosťou k stredu 

mesta.  

6. Vzdialenosť jednotlivých okresných miest sme merali najrýchlejšou trasou podľa 

portálu www.mapy.zoznam.sk. Do výpočtu sme nezapočítali zahraničné štátne 

poznávacie značky, nakoľko vo všetkých centrách tvorili zanedbateľný počet 

vzhľadom na veľkosť vzorky.  

Do analýzy boli zahrnuté obchodné centrá v dvoch najväčších mestách Slovenska – Bratislavy 

a Košíc a ich základné charakteristiky umiestnenie, plocha, a dostupnosť pre obyvateľov 

z mimomestských okresov (Tab. č. 1). 

Tabuľka 1: Zoznam obchodných centier a prenajímateľná plocha v Bratislave 

a Košiciach 

Mesto/centrum Adresa 
Prenajímateľná 

plocha v m2 Umiestnenie 
Dostupnosť 
z rýchlostnej 

cesty 

BRATISLAVA    

Polus City 
Center 

Vajnorská ul, 
Bratislava - Nové 
Mesto  40100 

v blízkosti 
obývanej zóny 

nedostupné 

Avion 
Ivánska cesta 18, 
blízko diaľnice D1 60000 

mimo obývanej 
zóny 

ľahko 
dostupné 

Ikea 
Ivánska cesta 18, 
blízko diaľnice D1 22000 

mimo obývanej 
zóny 

ľahko 
dostupné 

Shopping Palace 
Zlaté Piesky 

Cesta na Senec 2/A, 
blízko starej 
seneckej cesty  75000 

mimo obývanej 
zóny 

ľahko 
dostupné 

Eurovea 

Pribinova 8, 
nábreţná  
promenáda pri 
centre mesta 60000 

v obývanej zóne nedostupné 

Aupark 
Einsteinova ulica, 
blízko diaľnice D1 59000 

v blízkosti 
obývanej zóny 

ľahko 
dostupné 

KOŠICE   

OC Optima 
Juhovýchodný okraj 
mesta  62000 

mimo obývanej 
zóny 

ľahko 
dostupné 

OC Cassovia 
Juhovýchodný okraj 
mesta  54000 

v blízkosti 
obývanej zóny 

ľahko 
dostupné 

OC Galéria Sídlisko Terasa  30000 v obývanej zóne  nedostupné 

Zbieranie údajov bolo realizované počas dňa pracovného pokoja v Bratislave dňa 

15.9.2010 medzi 16.00 a 19.00, a v Košiciach dňa 19.9.2010 medzi 16.00 a 19.00 na 

parkoviskách obchodných centier v Tabuľke 1. Zistené údaje o zaznamenaných poznávacích 

značkách automobilov a ich počty podľa okresov sú uvedené v Tabuľkách  2 a 3.  

http://www.mapy.zoznam.sk/
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Tabuľka 2: Počet poznávacích značiek automobilov podľa okresov v Bratislave. 

 Okres Polus City center Avion Ikea Zlate piesky Aupark Eurovea 

BA 393 219 320 312 443 385 

PK 16  17 25 15 9 

DS 11 33 18 14 32 16 

SC 18 85 38 49 15 19 

NR  26 28 7 17 18 

TT 2 52 31 10 34 12 

NZ 1 27 8 3 9 7 

TN 3 15 18 2 9 5 

MA 9 42 18 1 19 25 

GA 3 21 14 7 16 9 

KE 3 13 4 2 10 4 

NM 3 22 11  1 1 

RK 3  1   2 

ZV 3 2 3 2 2  

IL 1  6   1 

ZA 2 13 10   7 

SA 2  9 2 5 2 

KS 1  1  2  

LC 1 9 3 2 7 1 

PP 2 9 6 3 3 2 

BB 1 9 19 3 5 1 

PB 2 1 6 2 1 2 

HC 1 7 3  5 1 

BN 1  1  2 3 

MY 1      

LV 1  6 2  3 

BR 2    2 1 

MT 2  5 1 2  

PD 2  12 3 4 10 

PN  5 8 1 2 7 

KN  7 5  3  
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 Okres Polus City center Avion Ikea Zlate piesky Aupark Eurovea 

PU  6 5 1 2 3 

ZC  3   2  

KK  1 1  1 6 

RS  7  1 2 3 

PT   2    

SE   5  3 1 

CA   6  1  

DK   4 1 2 2 

ZM   3  1  

SN   2  2  

VT   1    

DT   1  1 1 

TO   9 3 1 11 

PO   5 1 5 1 

SV   3  1  

LE   1    

HE   2  1 2 

LM   4  2 1 

PE   1 1 3  

SI   5  2  

TS   1 1 2  

NO   1    

ZH   4 1 2  

KA   1   1 

KM   3  1  

TV   1 1   

BJ   1  2  

SB   1    

SK    1   

BY    1   

SO     3  

RA     1  
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 Okres Polus City center Avion Ikea Zlate piesky Aupark Eurovea 

SL     2  

MI     2 3 

SP      1 

CZ 5 3 6 1 12 9 

A  1  1 4 5 

HU   2 2 5  

Ostatné 5  3 2 3 2 

SPOLU 500 638 713 472 736 605 

Tabuľka 3: Počet poznávacích značiek automobilov podľa okresov v Košiciach. 

 Okres OPTIMA Galeria Cassovia  Okres OPTIMA Galeria Cassovia 

BA 24 11 3 RS 3 2  

BB 2 3 1 Rumunsko 1   

BJ 10 1  RV 20 1 5 

BR 1   SB 4 1 1 

Česko 3 1 1 SK 4 2 2 

Francúzsko 1  1 SL 4 1 1 

GA 1 1 4 SN 7 3 1 

GL 7 3 1 SO 4 1 2 

HE 9 5 3 SP 4 3  

KA 1   SV 3 2  

KE 320 246 249 Španielsko 1   

KK 3 2 1 TN 1   

KS 102 56 40 TS 1   

LE 2 1  TT 1   

MA 0 1  TV 27 5 11 

Maďarsko 1   Ukrajina 1   

MI 31 3 5 USA 1   

ML 1 1  VK 1   

MT 1   VT 13 2  

Nemecko 3 1 1 ZV 1  3 

PN 1   BN 1   
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 Okres OPTIMA Galeria Cassovia  Okres OPTIMA Galeria Cassovia 

PO 28 12 12 LC 1   

Poľsko 0   KN 1   

PP 1 3 1 NZ 1   

RA 3 1 1     

Rakúsko 0  1 Spolu 662 375 352 

Predmetom skúmania je závislosť počtu áut na vzdialenosti. Zo zistených údajov je moţné 

zostaviť korelačný diagram, ktorý zobrazuje závislosť počtu áut od vzdialenosti okresného 

mesta do Bratislavy resp. do Košíc. Regresná analýza naznačuje vyuţitie exponenciálnej 

regresie, prirodzene. Presnejšie, vzhľadom na predpokladaný exponenciálny pokles počtu áut 

podľa vzdialenosti od obchodného centra bol vytvorený exponenciálny regresný model 

predpokladanej závislosti         , pričom očakávaný parameter B vyjadrujúci mieru 

zmeny by mal byť záporný. Model bol pouţitý na obchodné centrá v Bratislave aj Košiciach 

a grafické zobrazenie závislosti je v Grafoch 1 (Bratislava) a 2 (Košice). Koeficient 

determinácie    nadobúda hodnoty z intervalu 1;02 R .  

Čím viac sa jeho hodnota blíţi k jednotke, tým väčšia časť celkovej variability je 

vysvetlená exponenciálnym modelom. Hodnoty blízke 0 naopak svedčia nízkej celkovej 

variabilite vysvetlenej regresným modelom. Podiel, akým sa časť závislosti vysvetlená 

regresným modelom podieľa na celkovej závislosti, vypočítame podľa vzorca vyjadrujúceho 

podiel rozptylu nameraných hodnôt na rozptyle teoretických hodnôt exponenciálnej 

závislosti:  

Determinačný index vynásobený sto udáva percentuálne tú časť rozptylu závislej premennej 

y, ktorá sa dá vysvetliť pouţitou regresnou exponenciálnou funkciou. Na základe toho 

môţeme konštatovať, ţe počet áut z okresu je vysvetlený exponenciálnou závislosťou na 

vzdialenosti okresu od obchodného centra mierou 396,02 R
 
pre Bratislavu a pre Košice je 

362,02 R . Zodpovedajúce rozdiely v koeficientoch - 46,961 pre Bratislavu a 19,476 pre 

Košice v súlade s Reillyho modelom vyjadrujú menšiu gravitačnú silu Košíc ako mesta 

s menším počtom obyvateľov a menšou ponukou obchodných centier čo do plochy a ponuky. 

Miery exponenciálneho poklesu (0,007, resp. 0,008) sú pre obe mestá podobné.  
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Graf 1: Závislosť počtu áut od vzdialenosti okresných miest od Bratislavy.  

Graf 2: Závislosť počtu áut od vzdialenosti okresných miest od Košíc.  

2 Zostavenie a výpočet indexu spádovej oblasti. 

V predchádzajúcej časti sme poukazovali na vzťah počtu návštev z okresného mesta na 

vzdialenosti od mesta, kde sú obchodné centrá lokalizované. Pre kaţdé z obchodných centier 

zároveň očakávame, ţe budú mať odlišne veľké spádové oblasti. Môţeme definovať index 

spádovej oblasti pre kaţdé obchodné centrum ako priemernú vzdialenosť váţenú počtom áut  

kaţdého okresu pri obchodnom centre. Vzorec pre Index spádovej oblasti má tvar: 
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kde Gi   je index spádovej oblasti centra i, 

Xij je počet áut na parkovisku centra i z okresu j,  

Xi je počet všetkých áut na parkovisku centra i, 

aj je vzdialenosť okresného mesta j od Bratislavy, resp. od Košíc, 

Vzdialenosti z časti Košíc do obchodného centra v Košiciach a z Bratislavy do obchodného 

centra v Bratislave potrebujeme odhadnúť tieţ ako priemernú vzdialenosť medzi zákazníkom 

a obchodným centrom. Na základe prepočtu, priemerná vzdialenosť mestskej časti od centra 

je 7,7 km v Bratislave a 4,3 km pre mestské časti Košíc. Indexy spádovej oblasti jednotlivých 

obchodných centier majú nasledovné hodnoty v km. (tab. č. 4). Symboly D a ND sú pouţité 

na označenie dostupnosti (D) a nedostupnosti (ND) obchodného centra z diaľnice, 

rýchlostnej cesty či dopravného obchvatu mesta. 

Tabuľka 4: Indexy spádovej oblasti obchodných centier v Bratislave a Košiciach v 

km.  

Bratislava: 

Polus 

City 

Center 

Avion Ikea Zlaté 

piesky 

Aupark Eurovea 

25,9 85,8 106,0 31,3 79,0 56,5 

ND D D D D ND 

Košice: 

Optima Galeria Cassovia 

43,9 17,8 12,3 

D ND D 

Aké faktory vplývajú na index spádovej oblasti jednotlivých centier? Umiestnenie mimo 

obývanej zóny, ľahko dostupné z diaľnice alebo rýchlostnej cesty je predpokladom pre dopyt 

zákazníkov z mimomestských okresov. Táto téza je ilustrovaná v Tabuľke 4, lokalizácia 

obchodného centra na dostupnom mieste je dôleţitým faktorom dopyt mimomestských 

zákazníkov .  

V ďalšom kroku sme vyčíslili počet    prenajímateľnej obchodnej plochy obchodných centier 

v Bratislave a Košiciach pripadajúcej na 1 zaparkované auto (Tabuľka 5). Špecifické  

postavenie má IKEA, ktorá je svojou ponukou a imidţom jediná svojho druhu na Slovensku, 

má najväčší index spádovej oblasti pri najmenšej ploche ako aj najmenší podiel 

prenajímateľnej plochy pripadajúcej na jedno zaparkované auto. 
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Tabuľka 5:  Prenajímateľná obchodná plocha obchodných centier v Bratislave 

a Košiciach v    pripadajúca na 1 zaparkované auto 

Bratislava: m2 
Ikea  31 
Aupark 79 
Polus City Center 80 
Avion 94 
Eurovea 99 
Shopping Palace  
Zlaté Piesky 159 

Košice: 
 Galéria 80 

Optima 94 
Cassovia 153 

Dalo by sa predpokladať, ţe veľkosť plochy je v pozitívnej korelácii ku indexu spádovej 

oblasti obchodných centier – širšej spádovej oblasti by mala zodpovedať väčšia obchodná 

plocha. Podľa indexu lineárnej korelácie (0,0266) korelácia nie je preukázaná.  

Graf 3: Závislosť polomeru spádovej oblasti od prenajímateľnej plochy  

3 Popis skúmaných obchodných centier 

Na doplnenie predchádzajúcich výpočtov a úvah uvádzame popis jednotlivých obchodných 

centier. 

Bratislava 

Polus City Center je obchodným centrom v Bratislave, ktorý má najmenší index spádovej 

oblasti. Nakupovať doň jazdia návštevníci do vzdialenosti v priemere ca. 25 km. Potvrdzuje 

sa, ţe Polus City Center je lokálnym centrom najmä pre bratislavských návštevníkov, čo 

dokazuje pomerne veľký počet áut s bratislavskou ŠPZ a malé zastúpenie áut z iných 

regiónov Slovenska.  

Avion je obchodným centrom situovaným na výpadovke smerom na Ţilinu, takţe 

predpoklad, ţe zachytáva podstatnú časť áut jazdiacich z východnejšie poloţených regiónov 
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Slovenska sa ukazuje byť správny. Vysoký index spádovej oblasti je moţné pripísať aj 

bezprostrednej blízkosti Ikei - predpokladáme, ţe niektorí návštevníci Ikei zaparkujú svoje 

autá na parkovisku Avionu a prejdu do Ikei peši.  

Ikea je obchodným centrom s najväčším indexom spádovej oblasti, t.j. kvôli Ikei cestuje do 

Bratislavy najviac áut z iných regiónov. V priemere je spádová oblasť Ikey ohraničená 100 

km. Rovnako aj počet m2 prenajímateľnej plochy pripadajúcej na 1 auto je najpriaznivejší 

spomedzi všetkých obchodných centier.  

Shopping Palace Zlaté Piesky je umiestnené na Starej seneckej ceste, t.j. zdalo by sa, ţe 

bude zachytávať veľa áut z východnejšie poloţených okresov. Opak je pravdou, po Poluse je 

Shopping Palace Zlaté Piesky obchodným centrom s druhým najmenším indexom spádovej 

oblasti. Nevyhovujúca lokalita je zrejme príčinou aj toho, ţe počet áut vzhľadom na veľkosť 

prenajímateľnej plochy je v porovnaní s ostatnými centrami jednoznačne najniţší.  

Aupark je obchodným centrom s najväčším počtom áut spomedzi všetkých bratislavských 

centier. Má  tretí najväčší index spádovej oblasti po obchodných centrách Avion a Ikea, do 

Auparku cestujú návštevníci v priemere aţ z takmer 80 km vzdialenosti. Tomuto faktu 

nesporne prispieva aj blízkosť diaľnice.  

Eurovea má vzhľadom na svoje umiestnenie v centre mesta prekvapivo veľký index 

spádovej oblasti. Zastúpenie mnohých lukratívnych značiek ako aj veľkolepo poňatá 

architektúra obchodného centyra prispieva k tomu, ţe sa stáva magnetom aj pre 

návštevníkov z iných okresov, hoci sú v Bratislave centrá ktoré sú pre nich určite lepšie 

dostupné.  

Je zaujímavé sledovať, ţe bratislavské centrá nezachytávajú návštevníkov z Rakúska, Česka 

a Maďarska. V tomto zmysle je moţné konštatovať, ţe poloha Bratislavy ako hraničného 

mesta je z hľadiska spádovej oblasti obchodných centier menej výhodná, nakoľko sa stráca 

potenciál územia umiestneného v zahraničí.  

Košice  

Podľa očakávania je Optima najväčším magnetom pre kupujúcich. Popri takmer 

dvojnásobnému počtu áut v porovnaní s ostatnými centrami je aj jej index spádovej oblasti 

bezkonkurenčne najvyšší. Zachytáva návštevníkov z viac ako 40km vzdialenosti.  

Cassovia má napriek blízkosti Optimy najmenší počet návštevníkov ako aj najmenší index 

spádovej oblasti spomedzi všetkých košických centier.  

Napriek tomu je juhozápadná nákupná zóna (Optima a Cassovia) bezkonkurenčne 

najsilnejšia v rámci Košíc.  

Obchodné centrum Galéria ťaţí z dobrej polohy v rámci Košíc. Prekvapivo vysoký index 

spádovej oblasti (Galéria neleţí na ţiadnej výpadovke) je moţné pripísať aj tomu, ţe sa 

nedávno rozšírila o nové nákupné priestory. Dostatočne veľký počet parkovacích miest 

(Galéria má vybudované viacpodlaţné parkovisko) môţe byť dôvodom toho, ţe pomer počtu 

áut vzhľadom k prenajímateľnej ploche je priaznivejší ako u Optimy.  

Podľa gravitačného očakávania má väčšia Bratislava v porovnaní s Košicami obchodné centrá 

ktoré majú väčší index spádovej oblasti napriek tomu, ţe strácajú potenciál územia kvôli 

spomínanému faktu, ţe Bratislava je umiestnená blízko hranice s Rakúskom resp. s Českou 
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Republikou. V podobnej situácii sú aj košické obchodné centrá – nie sú navštevované 

zákazníkmi z blízkeho Maďarska.  

V Košiciach sa dlhší čas hovorí o otvorení novej nákupnej zóny na severovýchode mesta 

v smere na Prešov (medializovaný vstup obchodného centra Ikea do Košíc  v blízkosti 

hypermarketov Tesco a Metro). V prípade realizácie tohto projektu predpokladáme, ţe 

spádové oblasti obchodných centier by sa v rámci Košíc zmenili.  

Záver 

V článku sú analyzované spádové oblasti miest a obchodných centier v Bratislave 

a v Košiciach. Preukázala sa očakávaná väčšia spádová oblasť Bratislavu  v porovnaní 

s Košicami na úrovni miest. Zároveň, jemnejšia analýza na úrovni obchodných centier.   

Výnimočnú pozíciu v rámci Slovenska ma kolokácia dvoch obchodných centier Ikea/Avion, 

v Košiciach dominuje veľkosťou spádovej oblasti obchodné centrum Optima. Relatívne 

jednoduchá metóda na základe poznávacích značiek automobilov s priradením vzdialenosti 

podľa okresu poskytuje dobrý odhad pre meranie spádovej oblasti. 
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